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VAN HET BESTUUR / REDACTEUR 
december 1998 ZWP.120/1 

Op de valreep van het oude jaar verschijnt nog dit nummer van 'ZWP'. Het bestuur van de Studiegroep Zuid-West 
Pacific wenst alle leden en hun achterban: 

Prettige / Goede / Zalige Kerstdagen 

Gelukkig / Zalig / Voorspoedig Nieuwjaar. 

JAARPLANNING 

In het nieuwe jaar staan de bijeenkomsten van de vereniging gepland voor de volgende data: 

- 13 februari 1999: gewone bijeenkomst; 
- 17 april 1999: jaarvergadering; 
- 12 juni 1999: gewone bijeenkomst; 
- 18 september 1999: gewone bijeenkomst; 
- 27 november 1999: clubtentoonstelling. 

De kopij voor 'ZWP', het mededelingenblad van de vereniging, kan tot een maand voor elke bijeenkomst aan de 
redacteur worden gezonden. Overigens lukt het niet altijd om vier nummers per jaar te laten verschijnen. 
Waarschijnlijk zullen in het komende jaar in ieder geval 3 veilingen plaatsvinden. 

ADRESWIJZIGINGEN 

De heer Jeff Ayres is verhuisd naar de Spankerstraat 34, 3077 ZD Rotterdam. 

Zoals u in het vorige blad heeft kunnen lezen, is het postadres van de penningmeester vervallen. Zijn huisadres is 
vermeld op de achterzijde van het voorblad. 

NIEUWE LEDEN 

De heer L.H. Jelsma is lid geworden van onze vereniging. Hij is redacteur van 'De Aerophilatelist'. Zijn postadres 
is Postbus 17, 9300 AA Roden. 

Voor het eerst in vele jaren heeft de vereniging een vrouwelijk lid. Mevrouw S.J. de Groot verzamelt allerlei 
publicaties, e.d. van Nederlands Nieuw-Guinea. Haar adres is Camera Obscuralaan 15, 1183 JX Amstelveen. 

30-JARIG JUBILEUM 

De vereniging kan terugzien op een geanimeerde viering van het 30-jarig jubileum van de Studiegroep Zuid-West 
Pacific. Het absolute hoogtepunt was de presentatie van de studie van Sybrand Bakker. Leden konden ter plekke het 
boek aanschaffen voor f 50,-, de prijs voor niet-leden is in Nederland f 150,- (inclusief porto). Het boek kan 
besteld worden door het betreffende bedrag over te maken op postrekening 1 653 632 t.n.v. de Penningmeester. 

Ons Duitse lid, de heer W. Wilzi uit Bischofswiesen, won de Bender-wisselbeker met zijn collectie Papua New 
Guinea. Alle eerdere winnaars van de wisselbeker kregen een mini-beker uitgereikt. 

Afgezien van het koude weer, was het partnerprogramma een succes. Van de aanwezige dames, nam het overgrote 
merendeel daaraan deel. Verder was er een film te zien, die gemaakt was hij het 10-jarig jubileum van de KNILM 
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VAN HET BESTUUR / REDACTEUR 
december 1998 ZWP.120/2 

en films van de heer E.A. Mehlbaum: 'de Y-vlag in top ... post aan boord' en 'Luchtpost'. 

En nu maar weer sparen voor het volgende jubileum ... 

'EXTRA BESTELLING' 

De heer P. Storm van Leeuwen wil de leden attenderen op poststukken van Ned.-Indië met de aanduidingen 'Direct 
te bestellen hij aankomst' of 'Extra bestelling'. Hiervoor moest 10 cent extra worden betaald. Een dergelijk 
poststuk heeft hij nog nooit gezien. Meldingen graag aan de redacteur. 

INTERNERINGSKAMPEN VAN NED.-INDIË (1940 - 1942) 

De heer P.C. van Putten vraagt inlichtingen omtrent interneringskampen in de periode 1940 - 1942 in Padang en 
omgeving, op het Eiland Onrust en op Borneo. Reacties aan: P.C. van Putten, Planetenhaan 559, 3721 KS 
Bilthoven (tel.: 030 - 228 32 65). Stelt u hem niet teleur ??? 

KOPIJ GEVRAAGD 

De redacteur vraagt kopij voor het mededelingenblad. Ook artikelen over andere Nederlandse gebieden buiten 
Nederland is zeer welkom, ook op het terrein van de fiscale filatelie. 

VEILINGMATERIAAL 

De veilingmeester zoekt goed materiaal voor de ZWP-veilingen, dan kan de vereniging weer een reserve opbouwen 
voor het volgende jubileum. Inzendingen ten behoeve van de kas blijven uiteraard ook zeer welkom. 

TERUGGEVRAAGDE BRIEVEN 

In september toonde de heer Dijkstra zijn verzameling van 'door de afzenders na terpostbezorging teruggevraagde 
brieven' van Nederlands Nieuw-Guinea. Veel aanwezige leden hadden nog nooit dergelijke stukken gezien. In de 
toekomst zal over dit onderwerp in 'ZWP' een artikel verschijnen. De heer E.A. Mehlbaum zal daaraan een 
bijdrage leveren. 

BIJLAGEN 

Als bijlage van dit nummer is reeds verschenen de studie van ons lid S.J. Bakker, getiteld 'Communicatiemogelijk-
heden vanGintemeerden en Krijgsgevangenen in Australië in de Tweede Wereldoorlog' plus weer een bijdrage/bij-
lage over 'Diverse rechten' van de heer P. Storm van Leeuwen in zijn serie 'Binnenlandse en buitenlandse 
Posttarieven van Nederlands-Indië 1864 - 1949'. 

Verder treft u nog een verbeterblad aan, nl. NITAR 75/76A. 

TOT SLOT 

Helaas was ik deze keer niet in de gelegenheid om een 'echt' nummer van 'ZWP' in elkaar te sleutelen. Enerzijds 
door weinig tijd en anderzijds door een niet altijd meewerkende computer. Volgende keer beter ... 
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VAN HET BESTUUR / REDACTEUR 
december 1998 ZWP.120/3 

ZUIDWESTERTJES: 

Gevraagd voor mijn spoor- en tramlijnenstudie van Ned.-Indië, zegels of briefstukjes met haltestempels. Gaarne 
opgave aan: F.L. Bakker (Kerkstraat 59, 8325 BJ Vollenhove. 

797 

RUIL. Aangeboden poststukken uit Nieuw-Guinea, uit o.a. Merauke, Sorongdoom, Steenkool, Digoel, Kokonao en 
Enarotali. Gevraagd per luchtpost vervoerde censuurpost van en naar Ned.-Indië uit de periode 1939 - 1942. 
Reacties aan: M. Verkuil, Niftarlakestraat 1, 3621 GT Breukelen (tel.: 0346 - 261478). 

??9  
Gevraagd: poststukken, formulieren met poststempels van: 
Kapelle (Z.B.) Kapelle (Z.BEVEL.) 
Biezelinge Biezelinge (ZL.) 
Kapelle - Biezelinge (ZL.) Kapelle Biezelinge 
Kapelle Kapelle Weststraat 
Spoorwegstempels van: 
Biezelinge SS Kapelle - Biezelinge 
NS Kapelle = B NS Kapelle - Biezelinge 
Reacties aan: A.M. van de Velde, Oude Dijk 5, 4421 JN Biezelinge (tel.: 0113 - 343028). 

797 

GEVRAAGD: Alle soorten belastingzegels, leges, administratie, enz. Los en op stuk, ook documentatie. Reacties 
aan: Hanspaul Hager, 3695 El Grande Dr., San Jose, CA 95132, U.S.A. 

779 
J.J. Heijboer zoekt voor zijn verzameling Vorstendom Jogyakarta poststukken met aankomst-, doorgang- en 
vertrekstempels van plaatsen in dit bijzondere gebied. 
Hij zoekt ook poststukken van, naar en via Tholen, Oud- en Nieuw-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint 
Maartensdijk, Sint Annaland, Stavenisse, Sint Philipsland en/of Anna Jacobapolder. 
Zijn adres is: Hasebroekstraat 4, 2321 XL Leiden (tel.: 071 - 5310888). 

97? 

De heer N.J. de Weijer is op zoek naar een afbeelding van een expeditieboek voor geadviseerde verzending van 
NNG of Ned.-Indië. 
Reacties aan: Postbus 1206, 2280 CE Rijswijk. 

77? 
Aangeboden: Oude nummers van het mededelingenblad 'ZWP'. Bijna vanaf het begin. Na afspraak af te halen of 
tegen verzendkosten worden ze toegestuurd. 
Reacties aan: P.F. Spoor, Kaneelhof 55, 3193 JB Hoogvliet (tel.: 010 - 4388285). 

799 

Te koop aangeboden: Collectie met Ned.-Indische haltestempels op stuk, bestaande uit 2 1/2  album. Tevens enige 
tientallen bestelhuisstempels van Ned.-Indië, eveneens op stuk. 
Reacties aan: M.H. Severijn, Hartwerf 33, 2265 VD Leidschendam (tel.: 070 - 3271443). 

997 

Gevraagd: Poststuk van Ned.-Indië uit de periode 1945 - 1950 met het stempel Deviezencensuur / Soerabaja 4. 
Poststuk (of eventueel fotokopie) van het interneringskamp Ambarawa (Ned.-Indië 1940 - 1942) met kampstem-
pel.lnlichtingen omtrent interneringskampen in de periode 1940 - 1942 in Padang en omgeving, op het Eiland 
Onrust en op Borneo. 
Aangeboden: korte- & langebalkstempels van Ned.-Indië. 
Reacties aan: P.C. van Putten, Planetenbaan 559, 3721 KS Bilthoven (tel.: 030 - 228 32 65). 

797 
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II. IN HET BUITENLANDS VERKEER 

Hoewel al op het eerste internationale postcongres van 1874 afspraken werden gemaakt over de 
verzending van expressestukken tussen de deelnemende landen, werd in Nederlands-Indië pas 
op 1 oktober 1925 de verzending van expressestukken in het buitenlands verkeer ingevoerd.22  
Het recht was hetzelfde als voor het binnenland, toen 40 cent. Maar in het land van bestemming 
kon van de geadresseerde een aanvullingsrecht worden geheven volgens de in dat land geldende 
regeling. Expressebestelling was naar de volgende landen niet mogelijk: Brits-Indië, Curaçao, 
het Koninkrijk Hedjaz met Nedjed en Onderhoorigheden, Hongkong, de Maleische Statenbond, 
Noord-Brits Borneo, de Straits Settlements, Suriname, en de Vereenigde Staten van Amerika.' 
Van 1 januari 1935 tot 1 juli 1940 heeft voor het buitenlands verkeer een apart, hoger recht 
gegolden.24'26  Bovendien is er een verschil gemaakt tussen het expresserecht voor enerzijds 
stukken, doosjes met aangegeven waarde en postwissels (30 cent) en anderzijds postpakketten 
(40 cent). Op 1 juli 1940 werd het expresserecht voor stukken, doosjes met aangegeven waarde 
en postwissels weer teruggebracht tot het niveau van het binnenlandse recht: 25 cent.27  

Na de Japanse bezetting werden expressestukken aanvankelijk niet toegelaten in het buitenlands 
verkeer.28  In de loop van 1948 is het verzenden van gewone en aangetekende expressestukken 
naar Nederland weer mogelijk geworden.29  In de documenten hebben wij geen exacte 
ingangsdatum gevonden. De 'PTT- Posttarievenlijst, uitgave December 1948', geeft wel aan dat 
Voorlopig kan nog geen expresse-bestelling worden verlangd: a. van de binnenlandse of uit het 
buitenland (waaronder ook Nederland) afkomstige aangetekende expressestukken of 
expressepostpakketten zelf (wel van de kennisgevingen van aankomst daarvan) en b. van de 
postpakketten zelf of de kennisgevingen van aankomst daarvan, bestemd voor Nederland. In 
ieder geval is in 1949 het bestellen van binnenlandse aangetekende expressestukken weer 
algemeen ingevoerd, maar wij kennen ook al zulke poststukken uit 1948." 
De verzending van expressestukken naar overige buitenlandse bestemmingen werd nog steeds 
niet toegelaten. In het laatste jaarverslag, dat over 1949, staat niets over een hervatting van de 
verzending van expressestukken naar andere landen dan Nederland. 
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